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Struinen, dobberen en genieten..! 
Een struinwandeling en genieten van heerlijke tapas op het water!  
 
 
Periode: te boeken tot zondag 10 oktober 2010 
 
Prijs:  Reserveren noodzakelijk 

vanaf 10 personen  (kleinere groepen op aanvraag) 
10 tot 20 personen € 49.95 per persoon (exclusief btw) 

 
Dit programma is op basis van 4.5 uur, het arrangement is inclusief: 

- Ontvangst in het Biesbosch Bezoekerscentrum, Drimmelen 
- Gelegenheid tot het bezoeken van de Biesbosch tentoonstelling 
- Kompastocht door Drimmelen & De Worp 
- Begeleiding 
- Tapasbootje 
- Diverse tapas 
- 4 drankjes per persoon  

 
 
Zelfstandig met kaart en kompas op avontuur! 
De kompastocht “Gelijk een troep kabeljauwen” voert u door het authentieke dorpje Drimmelen en natuurgebied de 
Worp, gelegen aan de rand van de Biesbosch.  
 
In het begin van de vijftiende eeuw lokte de welvaart honderden Bourgondiërs en Zeeuwen naar de Grote Waard; zo 
heet dit gebied tussen Dordrecht en Drimmelen nog steeds. Toen ze er geen werk vonden, schuimden ze rovend en 
plunderend het gebied af, daarbij gesteund door de soldaten van de Bourgondische graven (de Kabeljauwen). Ze raakten 
slaags met kleine milities van de lokale bevolking en legertjes van de Graven van Holland (de Hoeken).  
 
Aan het einde van de kompastocht stapt u aan boord van een Tapasboot, waar u kunt genieten van een scala aan 
verrukkelijke hapjes! Heerlijk met uw gezelschap gezellig nakletsen over de dag, gezamenlijk genieten van heerlijke 
hapjes en tegelijkertijd de vrijheid en het plezier beleven van het ronddobberen op het water; een bijzonder en 
onvergetelijk moment!  
 
Wij ontvangen uw gezelschap in het Biesbosch Bezoekerscentrum, waar u de gelegenheid heeft om een kijkje te nemen 
in de Biesbosch tentoonstelling.  
Het is uiteraard mogelijk om dit arrangement uit te breiden met een ontvangst waarbij u in grandcafé de Burght kunt 
genieten van een kopje koffie, thee en een Biesboschbol.  
 
Dit arrangement is slechts een suggestie van onze kant. Uiteraard kan dit worden aangepast aan uw specifieke wensen. 
 
Voor meer informatie of direct boeken: 
Biesbosch Evenementen Natuurlijk Doen 
Biesboschweg 4 
4924 BB Drimmelen 
Tel: 0162 - 687 548 
Fax: 0162 - 690 490 
www.biesboschevenementen.nl 


